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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái 

tại cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 05 tháng 02 năm 2020 
____________ 

  

Ngày 05 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn 

Dƣơng Thái - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Lãnh đạo UBND 

tỉnh. Cùng dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trƣởng các Sở, 

ngành, địa phƣơng, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tƣ, Tài chính, Xây dựng, Tài 

nguyên và Môi trƣờng, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND thành phố 

Hải Dƣơng; đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu và Công ty cổ 

phần đầu tƣ Thành Đô.  

Tại cuộc họp, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến về một số nội 

dung do các cơ quan chuyên môn báo cáo nhƣ sau:  

(1). Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo xin ý kiến về đề nghị 

của Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu (xin lập dự án đầu tƣ xây dựng, kinh 

doanh dịch vụ nhà ở công nhân và Dự án điều chỉnh khu nhà điều hành thuộc 

Khu công nghiệp Lai Vu);  

(2). Sở Tài chính báo cáo xin ý kiến về việc thanh toán quỹ đất dự án 

đƣờng Tuệ Tĩnh kéo dài và Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dƣơng;  

(3). Sở Tài nguyên và Môi trƣờng báo cáo xin ý kiến về về đề xuất bàn 

giao (không hoàn lại) Cụm công trình văn hóa Tuệ Tĩnh cho khu dân cƣ và 

chính quyền địa phƣơng quản lý, khai thác vận hành. 

Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu dự họp, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo nhƣ sau: 

1. Về đề nghị của Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu (xin lập Dự án 

đầu tư xây dựng, kinh doanh dịch vụ nhà ở công nhân và Dự án điều chỉnh 

khu nhà điều hành thuộc Khu công nghiệp Lai Vu) 

1.1. Về lập Dự án đầu tƣ xây dựng, kinh doanh dịch vụ nhà ở công nhân: 

a) UBND tỉnh không nhất trí với đề nghị của Công ty TNHH MTV Khu 

công nghiệp Lai Vu về việc lập Dự án đầu tƣ xây dựng, kinh doanh dịch vụ nhà 

ở công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Lai Vu. 

b) Ngƣời lao động trong Khu công nghiệp Lai Vu nếu có nhu cầu về nhà 

ở, giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ tham mƣu cho UBND tỉnh thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tƣ. 
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1.2. Về Dự án điều chỉnh khu nhà điều hành thuộc Khu công nghiệp Lai 

Vu (Lô DH): 

a) Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu làm văn bản đề nghị Sở 

Xây dựng tiến hành kiểm định Nhà làm việc hiện có.  

b) Trƣờng hợp sau khi kiểm định xác định Nhà làm việc hiện có đã xuống 

cấp, nhƣng cải tạo, sửa chữa vẫn sử dụng đƣợc báo cáo UBND tỉnh cho phép cải 

tạo, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu làm việc của ngƣời lao động. Trƣờng hợp sau 

khi kiểm định xác định Nhà làm việc hiện có đã xuống cấp, không thể tiếp tục 

sử dụng đƣợc báo cáo với UBND tỉnh để xác định cụ thể vị trí, quy mô, nguồn 

vốn đầu tƣ xây dựng mới Nhà làm việc. 

2. Về việc thanh toán quỹ đất dự án đường Tuệ Tĩnh kéo dài và Khu 

đô thị mới Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dương 

2.1. UBND tỉnh cơ bản nhất trí với phƣơng án thanh toán quỹ đất dự án 

đƣờng Tuệ Tĩnh kéo dài và Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dƣơng do 

Sở Tài chính báo cáo. 

2.2. Để triển khai có hiệu quả các công việc tiếp theo trong thời gian tới, 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ sau: 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tƣ:  

- Hƣớng dẫn Công ty cổ phần đầu tƣ Thành Đô điều chỉnh lại Dự án đầu 

tƣ xây dựng đƣờng Tuệ Tĩnh kéo dài theo hình thức Hợp đồng BT. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Công ty cổ phần đầu 

tƣ Thành Đô báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

b) Sở Giao thông Vận tải: 

- Sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tƣ xây dựng đƣờng 

Tuệ Tĩnh kéo dài theo hình thức Hợp đồng BT có trách nhiệm phối hợp với 

Công ty cổ phần đầu tƣ Thành Đô ký kết điều chỉnh Hợp đồng BT số 32/HĐBT 

ngày 11 tháng 01 năm 2010. 

- Phối hợp với Sở Tài chính xác định, điều chỉnh lại giá trị quyết toán Hợp 

đồng BT, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

c) Sở Tài chính: 

- Rà soát lại căn cứ, cơ sở pháp lý để thanh, quyết toán quỹ đất Dự án Khu 

đô thị mới Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dƣơng theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xác định lại phƣơng án 

thu tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh, thành phố Hải Dƣơng và 

giá trị quyết toán công trình đƣờng Tuệ Tĩnh kéo dài theo hình thức Hợp đồng 

BT; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3. Về đề xuất bàn giao (không hoàn lại) Cụm công trình văn hóa Tuệ 

Tĩnh (trong Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh) cho khu dân cư và chính quyền địa 

phương quản lý, khai thác vận hành 
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3.1. UBND tỉnh đồng ý chủ trƣơng tiếp nhận nguyên trạng và không bồi 

hoàn Cụm công trình văn hóa Tuệ Tĩnh (trong Khu đô thị mới Tuệ Tĩnh) từ 

Công ty cổ phần Đầu tƣ Thành Đô để bàn giao cho UBND phƣờng Bình Hàn, 

thành phố Hải Dƣơng quản lý, sử dụng. 

3.2. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề xuất phƣơng án xử lý 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ số 2066/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 đã 

cấp cho Công ty cổ phần Thành Đô để thực hiện Dự án Cụm công trình văn hóa 

Tuệ Tĩnh. 

3.3. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn Công ty cổ 

phần Thành Đô, UBND thành phố Hải Dƣơng và UBND phƣờng Bình Hàn thực 

hiện thủ tục về đất đai khu đất Dự án Cụm công trình văn hóa Tuệ Tĩnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để 

các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                             
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: KH-ĐT, TC, XD, TN-MT,  

  GT-VT, VH, TT&DL, BQLCKCN tỉnh; 

- UBND thành phố Hải Dƣơng; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu; 

- Công ty cổ phần đầu tƣ Thành Đô; 

- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đƣa tin); 

- CV Văn phòng UBND tỉnh (Phƣơng, Trung,  

  Thụy, Hoàn);  

- Lƣu: VT, TH, CV. Hùng (35b).               

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Văn Hơn 
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